Et grønt
tag med et
"greb"

Herbaroof "grønt-tag" kasetter

All-in-one kasette
Herbaroof® klar-til-brug grønt-tag system er en alt-i-en-kassette til fladt eller let
skrånende tag, kasetter der er et komplet system, forsynet med underlag, retention,
rodsikring, dræn- og sedumplanter. Dette system gør separat levering af underlag og
planter i højden unødvendig. Formen på kassetten eller bakken gør installationen
hurtig, let og nem. Herbaroof® er udvikling inspireret af og fokuseret på det
professionelle marked. Kassetten er lavet af holdbar og genanvendelig polypropylen.
En meget vigtig fordel ved Herbaroof® klar-til-brug-er den ekstra retentionsevne for
regnvand og den kontrollerede bortledning af overskydende regnvand til almindelig
nedsivning/bortledning. Derudover giver Herbaroof®-systemet ekstra beskyttelse mod
kulde og ikke mindst sommervarme/lydisolering. Herbaroof® beskytter det
underliggende tag mod skadelig UV-stråling. Systemet renser også luften og binder fint
støv. Kombinationen af den klar-til-brug Herbaroof®-kassette og den hurtige og lette
installation sikrer, at man med det samme kan nyde et insektvenligt smukt grønt
blomsterende tag.

Fordelene ved Herbaroof®
brugsklare greenroofs
Modulær kassette
Hurtig og nem installation
Let vægt
Etablering året rundt
Individuelt aftagelig

Pasningsvenlig
Halvårlig kontrol med
dræning og fjernelse
af (begrænset) ukrudt.
Gødskes med Biogødning til sedumplanter i marts og
september.

Nem installation
TRIN 1: Rengør det eksisterende egnede tag
TRIN 2: Placer bakkerne skiftevis
TRIN 3: Afslut evt. kanter og kupler med taggrus

Clever modular
system
Kassetterne glider horisontalt og
lodret ind
hinanden og danne en
statisk whole.
helhed.Thanks
Takket være
dette
static
to this
system kan de let fjernes og
udskiftes individuelt.

Herbaroof® composition
Sedum

8 til 10 lavvoksende sedumarter,
der er fuldt rodfæstede

Substrate lag

Ideel vækstplads til
sunde planter

Filter lag

Vandbufferlag
Herbaroof®-system til retention
og bortledning af vand

Bakke/kasette

Ikke-vævet filter liner
forhindrer væksmedie i at
vaske ud

Drain lag

Let dræning af overskydende
vand

udviklet og produceret med
hensyn til bæredygtighed og
optimal anvendelse
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Hvorfor Herbaroof ® grønt tag?
•
•
•
•
•

• Miljøvenligt
- Forbedret vandforvaltning
- luftrensende
• Termisk isolering
• Lydisolering

•

• Beskytter tag mod:

•
•

- UV-stråling
- skade på underliggende tagflade

•

Visuelt attraktivt
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